EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 03, de 05 de julho de 2022.
CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA 2022/2
(INGRESSO POR APROVEITAMENTO DE RESULTADO DO ENEM)

1.

RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO

O Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos — UNICEPLAC, cumprindo o disposto no
inciso II do art. 43 do Regimento Geral, e no subitem 7.1 do Edital n° 02 de 18 de abril de 2022, promulga
e divulga o resultado do processo seletivo e a relação nominal dos classificados para ingresso no Curso de
Medicina (2022/2), de acordo com a ordem de classificação, conforme vagas constantes do item 2 do
Edital n° 02, de 18 de abril de 2022.
2. DA RELAÇÃO DOS CLASSIFICADOS E APROVADOS
2.1. Relação nominal dos classificados e aprovados, dentro do número de vagas constantes do Edital n°
02, de 18 de abril de 2022, para matrícula em segunda chamada, conforme segue:

Classificação
8°

Nome Completo
STHEFANY WYSLAN LIMA DA CRUZ

Média Final
707,66

3. DA MATRÍCULA (Terceira chamada)
3.1. Os candidatos classificados e aprovados, na relação constante do item 2.1. do presente Edital, ficam
convocados em terceira chamada — para efetivação da matrícula — podendo comparecer desde o
dia 06 até o 08 de julho de 2022, das 09h às 17h, a ser realizada no Bloco "E/F", Cobertura, campus
Gama, SIGA Área Especial para Indústria no 2, Setor Leste, Gama, Brasília, DF.
3.2. A documentação necessária para efetivação da matrícula está indicada no item 8.3 do Edital n° 02, de
18 de abril de 2022, que poderá ser visualizado por meio do link:
http://apps.uniceplac.edu.br/medicina.
3.3. O não comparecimento do candidato aprovado e classificado na relação constante do item 2.1 do
presente Edital, nas datas indicadas para matrícula, configura sua desistência e sua renúncia,
permitindo a convocação de candidatos aprovados no processo seletivo, observado a ordem de
classificação.

